
На основу члана 24.став 3, 42. и  43. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16) и члана 32. 
Став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон и  101/16 – др. 
закон ), члана 30 став 1, тачка 15. Статута општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09 и 
10/15), Скупштина општине Књажевац на седници одржаној дана 18.10.2017. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
o именовању директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац 

 

 
 
1. ОМИЛ РАНЂЕЛОВИЋ, дипломирани машински инжењер из Књажевца, именује се за директора Јавног 

комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац, на период од 4 године. 
 
2. Именовани је дужан да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања овог Решења у 
„Службеном гласнику  Републике Србије“. 
 
3.  Ово Решење је коначно. 
 
4. Решењe објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, у “Службеном листу општине Књажевац“ и на 
интернет страници општине Књажевац. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
          Чланом 24. став 3 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16)  прописано је да 
директора  јавног предузећа именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од 4 
године, на основу спроведеног јавног конкурса.  

Чланом 32. Став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – 
др. закон и  101/2016 – др. закон) прописана је надлежност Скупштине општине у погледу именовања 
директора јавних предузећа, а иста је садржана и у чл. члана 30 став 1, тачка 15. Статута општине Књажевац 
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09 и 10/15). Одредбама чланова 41, 42. и 43. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16) прописан је поступак за именовање директора, односно,  начин 
објављивања акта о именовању директора.  
          Скупштина општине Књажевац је на седници одржаној дана 12.07.2017. године, Одлуком о спровођењу 
Огласа о јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа “Стандард” Књажевац, (“Сл. 
лист општине Књажевац”, број 10/17),  покренула поступак за спровођење јавног конкурса за именовање 
директора напред наведеног јавног предузећа и образовала Комисију за спровођење јавног конкурса за избор 
директора јавних и јавних комуналних предузећа  чији је оснивач општина Књажевац и утврдила текст  Огласа 
о јавном конкурсу. 
         Текст Огласа о јавном конкурсу објављен је  у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 71/17 и у 
дневном листу “Данас” дана 19.07.2017. године.  Конкурс је био отворен 30 дана. 
Комисија је по истеку рока за подношење пријава, на седници одржаној дана 23.08.2017. године, констатовала 
да је на Оглас о јавном конкурсу за избор директора овог јавног предузећа, поднета једна пријава која је 
благовремена и потпуна. На седници одржаној дана 18.09.2017. године са кандидатом је обављен усмени 
разговор и истог дана је извршена провера знања рада на рачунару и знања страног језика обављена од 
стране стручних лица а сходно Уредби о мерилима за именовање директора јавног предузећа (“Сл. гласник 
РС”, број 65/16),у даљем тексту Уредба.  
            На основу увида у расположиву документацију, обављеног разговора са кандидатом и извршене 
провере знања страног језика и рада на рачунару, Комисија је записником број 023-61/2017-01 од 18.09.2017. 
године констатовала да кандидат испуњава све потребне услове предвиђене Огласом о јавном конкурсу као и 
услове прописане Законом о јавним предузећима и Уредбом, за обављање послова директора овог јавног 
предузећа. 
Ранг листу кандидата са Записницима, Комисија је доставила Општинском већу, ради припреме предлога о 
именовању и усвајања на Скупштини општине, сходно  члану 41. Став 2. и 3. Закона о јавним предузећима 
(„Сл. гласник РС“, број 15/16) као и глави IV Решењa о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за 
избор директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач општина Књажевац, број 023-47/2017-
01 од 12.07.2017. године. 
          Општинско веће општине Књажевац на својој седници, утврдило је предлог Решења о именовању и исти 
доставило Скупштини општине Књажевац. 
На основу напред наведеног донето је Решење као у диспозитиву. 
 



УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор у року од 

30 дана од дана пријема овог Решења. 
 
 
 
 
Број: 023 - 61/2017- 01                                                                                  ПРЕДСЕДНИК СО, 

Дана:18.10.2017. године                                                                            мр Миодраг Ивковић, с.р. 
К њ а ж е в а ц 


